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Produktblad
Storprint v1.0

Storprint - Digitalprint i XL-format

Med våra storformatsprintrar kan vi printa direkt på bland 
annat banderollväv och olika sorters vinyler. Givetvis printar 
vi även på vanligt papper. 

Utskrifterna får en bred färgåtergivning och bra kontrast. 
Bilderna kan även lamineras för att få ett extra skydd mot 
UV-strålning och mekanisk nötning.

Affischer 
Vi trycker affischer i 4-färg i storformat för både inomhus- och 
utomhusbruk. Med storformat menar vi större än 700×1.000 
mm men självklart kan vi även trycka affischer i mindre format.
Förutom affischpapper arbetar vi även med självhäftande 
material. Med ett skyddande laminat ökar man tåligheten 
samt att man ger affischen en extra glans.

Fondtapet/fototapet
En fototapet kan liva upp en annars tråkig kontorsmiljö eller 
färglös lägenhet. Med dagens digitalteknik kan man faktiskt få 
alldeles egna tapetmönster upptryckta. 

Egna enkla mönster, stilistiska symboler eller detaljrika foton… 
Möjligheterna är många! Kanske har du redan en idé om ett 
mönster som du vill ha hjälp med att förverkliga. 

Fototapeter är kanske i första hand lämpliga att sätta upp på 
enstaka väggar (fondväggar) eftersom de ofta är ganska 
livfulla och brokiga, men naturligtvis går det att tapetsera hela 
rum med dessa tapeter. 

Banderoller
Ordet banderoll härstammar från franskan och är en större 
duk, oftast i liggande format, med text- och bildbudskap som 
kan användas i reklam-, propaganda- och informationssyfte.

Banderoller är budskapsbärare som fungerar både i  inomhus- 
och utomhusmiljöer och är ett utmärkt alternativ till en tradi-
tionell skylt. Banderoller är smidiga att flytta och är därför 
utmärkta för kampanjer, men fungerar naturligtvis även bra 
för permanenta skyltningar.

Vi producerar våra banderoller i ett antal olika bredder och 
material; allt från kraftig heltäckande regn- och soltålig 
banderollväv till lite lättare och luftigare meshväv (hålväv).
Vi kan öljettera, kant- eller hörnförstärka, svetsa kanaler och 
mycket annat.


